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1.
ΟΙ ΜΟΙΡΕΣ
Υλικό: 1 λεκάνη µε νερό, κερί, σπίρτα.
2 ή 3 παίκτες από κάθε οµάδα, που θέλουν να µάθουν τη µοίρα τους,
µαζεύονται γύρω από τη λεκάνη. Γέρνουµε το κερί για να πέσουν
σταγόνες κεριού στο νερό. Κάθε παίκτης έχει τη δική του σταγόνα και
ζητάµε να την παρακολουθούν προσεκτικά, καθώς ανακατεύουµε σιγά το
νερό. Προσηλωµένοι και σκυµµένοι καθώς είναι τους περιλούζουµε µε
µια κανάτα ή καλύτερα, µε δυνατό χτύπηµα του χεριού στο νερό.

2.
ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΦΛΙΤΖΑΝΙ
Υλικό:1 φλιτζάνι, 1 νόµισµα
Πάνω στο τραπέζι και µπροστά σε όλα τα παιδιά βάζουµε ένα νόµισµα
και το σκεπάζουµε µε ένα αναποδογυρισµένο φλιτζάνι. Καυχόµαστε ότι
µπορούµε να εξαφανίσουµε το νόµισµα χωρίς να αγγίξουµε το φλιτζάνι.
Μπροστά στα απορηµένα µάτια των παιδιών αρχίζουµε τα µαγικά µας
και τις µαγικές κινήσεις και σε κάποια στιγµή τους λέµε ότι τώρα το
νόµισµα έχει εξαφανιστεί και τους προκαλούµε να έρθουν να κοιτάξουν
και µόνοι τους. Τη στιγµή που κάποιος σηκώνει το φλιτζάνι για να
σιγουρέψει αυτό που του λέµε, αρπάζουµε το νόµισµα και το
εξαφανίζουµε, χωρίς φυσικά να έχουµε αγγίξει το φλιτζάνι.

3.
ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Υλικό: 1 ποτήρι, 1 µολύβι
Με πανηγυρικό ύφος ρωτάµε τα παιδιά: «Ποιος µπορεί να
ισορροπήσει το ποτήρι πάνω στο όρθιο µολύβι χωρίς να χυθεί το νερό;».
Ακόµα και αν προσπαθήσει, δε θα τα καταφέρει. Τότε εµείς παίρνουµε
το µολύβι και το ποτήρι και ανεβαίνουµε σε µια καρέκλα για να µας
βλέπουν όλοι. Προσπαθούµε να ισορροπήσουµε το ποτήρι και κάποια
στιγµή µας «φεύγει» το µολύβι και πέφτει κάτω. Κάποιος σίγουρα θα
προθυµοποιηθεί και θα σκύψει να το πάρει. Και τότε του αδειάζουµε το
νερό στο κεφάλι!!!

4.
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΜΕ ΤΑ ΑΣΤΡΑ
Υλικό: 1 πουκάµισο ή σακάκι, 1 κανάτα µε νερό.
Καλούµε έναν παίκτη και τον σκεπάζουµε µε το σακάκι στο κεφάλι.
Σηκώνουµε το ένα µανίκι και το κρατάµε τεντωµένο προς τα πάνω, ώστε
ο παίκτης να µπορεί µέσα από αυτό να βλέπει τον ουρανό. Λέµε στον
παίκτη να κοιτάει τον ουρανό µέσα από το «τηλεσκόπιο»του και να µας
πει τις παρατηρήσεις του. Τον ρωτάµε διάφορες ερωτήσεις και µάλιστα
αν βλέπει σύννεφα και βροχή να έρχεται. Και τότε µέσα από το µανίκι
του αδειάζουµε την κανάτα µε το νερό!!

5.
ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΠΙΑΤΟ
Υλικό: 2 πιάτα, κερί, σπίρτα
Έχουµε από πριν µαυρίσει το κάτω µέρος του ενός πιάτου µε καπνό
από το κερί. Στη συνέχεια καλούµε έναν εθελοντή «για να του κάνουµε
µαγικά». Του εξηγούµε ότι πρέπει να κάνει ό,τι και εµείς, και του
δίνουµε το µαυρισµένο πιάτο. Αρχίζουµε και κάνουµε διάφορες κινήσεις
µε το ένα µας δάκτυλο, κυρίως κινώντας το κάτω απ’ το πιάτο
(αναγκάζοντας έτσι τον παίκτη να µαυρίσει το δάκτυλό του) και στη
συνέχεια πάνω στο πρόσωπό µας (ο παίκτης µαυρίζει έτσι το πρόσωπό
του). Πρέπει να είναι γυρισµένος προς τα υπόλοιπα παιδιά, ώστε να
βλέπουν το θέαµα.

6.
ΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
Υλικό: 1 καλά βρεγµένο σφουγγάρι, 2 καρέκλες ή ένα πάγκο
Ένα παιδί ή οµαδάρχης, συνεννοηµένος, ψάχνει για τον συνταξιδιώτη
του πάνω στη µηχανή . Ο οδηγός κάθεται µπροστά και ο συνταξιδιώτης
πίσω. Πρέπει όµως ο συνοδηγός να κάνει απόλυτη υπακοή στον οδηγό
διότι αλλιώς είναι επικίνδυνο. Έτσι κάνουν σούζες άλµατα παίρνουν
γρήγορα τις στροφές σηκώνονται και χαιρετάνε το πλήθος που τους
θαυµάζει, σε κάποιο από αυτούς τους χαιρετισµούς βάζουν το σφουγγάρι
στην καρέκλα του συνοδηγού, µόλις ξανακαθίσει δεν θα νιώθει τόσο
άνετα.

7.
ΑΟΡΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ισχυριζόµαστε πως ανάµεσα σε µας και σε κάποιο άλλο φίλο µας,
υπάρχει συνεννόηση µόνο µε την σκέψη και µπορούµε να µαντέψουµε
ποιο παιδί έχουν ορίσει µυστικά οι υπόλοιποι, αν µέσα στο δωµάτιο
παραµένει ο φίλος µας. Αυτό γίνεται γιατί µόλις µπούµε, ο φίλος µας
φροντίζει να µας δείξει διακριτικά µε το πόδι του ποιο είναι το παιδί που
ορίσανε. Αν είναι ο διπλανός του φροντίζει να τον ακουµπάει στο πόδι µε
το χέρι (ή το πόδι).

8.
ΤΑ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ
Υλικό: 2 κουταλάκια, σπάγκος, παγωτό.
∆ένουµε τα κουταλάκια µεταξύ τους µε κοντό σπάγκο και 2 παίκτες
κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλο στο τραπέζι. Ο καθένας έχει
µπροστά του ένα µπολ µε παγωτό και µόλις δοθεί το σύνθηµα
προσπαθούν και οι δύο να το φάνε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όποιος
τελειώσει πρώτος είναι νικητής.

9.
ΤΟ ΖΩΟ
Ένα παιδί βγαίνει έξω και του λέµε κάποιο ζώο. Έρχεται πάλι, µέσα
και µε διάφορες κινίσεις προσπαθεί να κάνει τους άλλους να καταλάβουν
το ζώο που παριστάνει (π.χ. πίθικος). Στα υπόλοιπα παιδιά, την ώρα που
ο παίκτης µας ήταν έξω, εξηγήσαµε ότι πρέπει να λένε οποιοδήποτε άλλο
ζώο εκτώς από αυτό που είναι. Η συνέχεια είναι διασκεδαστική µε το
θύµα να έχει απογοητευτεί τελείως.
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